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      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА  
BG161PO005/08/3.0/01/05 ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

П
о
р
ед
ен

 №
 

Наименование на 
бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение 

№ 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателно 
плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС (лв.) 

Окончателен 
размер на 

финансиране

-то от ОПОС 
(лв.) 

1 

Българска Фондация 
Биоразнообразие 
* изпълнен на 
18.05.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Рeпублика 
България” 

58301-75-495 

Опазване на дивата коза и 
кафявата мечка в България (извън 
териториите на национални и 
природни паркове и резервати и 
поддържани резервати) чрез 
изпълнение на компоненти на 
плановете за действие за дивата 
коза и мечката в България 

2009/2012 578 832,00 515 661,74 

2 

Българско дружество 
за защита на птиците 
*изпълнен на 
23.11.2011 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-62-482 
Опазване на лешоядите в 
Източните Родопи 

2009/2011 95 000,00 
 

28 160,25 
 

3 

ДНП Централен 
Балкан 
* изпълнен на 
08.07.2013 г. 
 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-30-450 

Информационно обезпечаване и 
подобряване на посетителската 
инфраструктура в НП Централен 
Балкан 

2009/2013 1 279 486,99 859 414 

4 

ДНП Централен 
Балкан 
* изпълнен на 
13.02.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-32-452 

Опазване, поддържане и 
възстановяване на природни 
местообитания и местообитания 
на видове в НП Централен Балкан 

2009/2013 1 657 459,95 92 747 
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5 
ДПП Българка 
*изпълнен на 
30.10.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-04-424 

Възстановяване на 
местообитание и биологичното 
разнообразие на територията на 
природен парк "Българка" 

2009/2012 836 759,92 762 207,85 

6 

ДПП Витоша 
* Изпълнен, след 
верификация на 
окон.ИС ще се 
приключи в ИСУН 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-33-453 
Изпълнение по приоритетни 
дейности от плана за управление 
на ПП Витоша 

2009 1 280 197,55 762 208 

7 

ДПП Врачански 
Балкан 
* изпълнен на 
28.06.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-65-485 

"Горски дом" създаване на 
многофункционален център за 
ключови консервационни дейности 
на територията на ПП Врачански 
Балкан 

2009/2012 500 179,02 472 641 

8 
ДПП Златни пясъци 
*изпълнен на 
06.12.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-11-431 

ВИ-ПП "Златни пясъци" - 
Варненски инициативи за опазване, 
поддържане и възстановяване на 
ПП Златни пясъци 

2009/2011 889 143,02 767 988,97 

9 
ДПП Русенски лом 
*изпълнен на 
06.12.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-16-436 
Ломовете - Център за опазване на 
скалогнездещите птици 

2009/2011 1 121 460 931 647,58 
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10 
ДПП Сините камъни 
* изпълнен на 
05.10.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-38-458 

Възстановяване популацията на 
лалугера като основен елемент за 
поддържане на благоприятния 
консервационен статус на 
приоритетни тревни хабитати и 
популации на хищни птици в 
природен парк Сините камъни 

2009/2012 470 400,00 411 909 

11 
ДПП Странджа 
* изпълнен на 
31.01.2014 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-71-491 

Опазване и възстановяване на 
редки и защитени растителни 
видове на територията на ПП 
Странджа 

2009/2012 734 058,00 655 681 

12 

Национално ловно-
рибарско сдружение 
"Съюз на ловците и 
риболовците в 
България" 
* изпълнен на 
19.09.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-50-470 

Опазване популацията и 
местообитанията на планинския 
кеклик (Alectoris graeca graeca) в 
България 

2009/2012 1 101 103,40 860 180 

13 

Община 
Димитровград 
* изпълнен на 
30.09.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-36-456 

Възстановяване, опазване и 
устойчиво управление на 
биоразнообразието в ЗМ Злато 
поле 

2009/2012 891 133,16 620 390 
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14 
Община Свиленград 
* изпълнен на 
18.12.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-46-466 

Възстановяване и опазване на ЗМ 
"Лозенски път" - влажна зона - 
находище на блатно кокиче и 
устойчиво ползване на биологични 
ресурси 

2009/2012 527 784,07 331 095 

15 РИОСВ - Русе 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-19-439 

Ограничаване на негативното 
влияние на инвазивните видове и 
възстановяване на естествени 
местообитания, чрез залесяване с 
местни видове в поддържан 
резерват "Сребърна" 

2009 1 364 165,50 1 020 316 

16 

Сдружение "Съюз за 
възстановяване и 
развитие" – Хасково 
*изпълнен на 
13.09.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-28-448 Екоглобус 2009/2012 390 371,97 377 833,49 

17 СНЦ Зелени Балкани 
- Пловдив  

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-67-487 

Спешни мерки за възстановяване и 
консервация на видове и 
местообитания с европейска 
значимост в комплекса от 
защитени природни територии на 
Поморийско езеро 

2009 778 871,58 568 847 

18 

СНЦ Зелени Балкани 
- Стара Загора 
* Изпълнен, след 
верификация на 
окончателно ИС ще 
се приключи в ИСУН 

BG161PO005/08/3.0/01/05 
„Опазване и 
възстановяване на 
биологичното 
разнообразие в Република 
България” 

58301-60-480 

Консервационни дейности за 
целеви видове от директивата за 
птиците на Европейския съюз - 
белошипа ветрушка, черен лешояд 
и царски орел, в основните им 
местообитания в България 

2009 645 955,38 516 764,30 


